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След 1989 г. в езика ни се наблюдават редица нови явления при названията на лица жени.1 Появиха се стотици нови названия, или неофеминативи, главно производни думи. Те притежават особености, които ги отличават
от останалите имена от същата лексикосемантична група.
1. Неофеминативите като „нарушения“ на книжовната норма и
традиция при назоваването на лица жени
Изследователите на българското словообразуване са единодушни, че в
езика ни от почти всяко съществително име, назоваващо лице мъж, може
да бъде образувано съответно съществително за лице жена и че този вид
назоваване е стара, изконна народна традиция (Теодоров-Балан/TeodorovBalan 1940; Андрейчин/Andreychin 1942; Русинов/Rusinov 1974; Пашов/Pashov 1981; Брезински/Brezinski 2001 и др.). Известно е, обаче, че „има съществителни от мъжки род за означаване на длъжности, звания, чинове и
професии, от които не се образуват корелативни съществителни от женски
род за означаване на същите длъжности, звания, чинове и професии. Поради това с тях се означават и мъже, и жени, напр.: професор, доцент, министър, майор, капитан, летец, шофьор и др.“ (Граматика/Gramatika 1983: 103).
Най-характерната отличителна черта на неофеминативите е, че голяма
част от тях представляват корелати на мъжкородови имена (отдавна съществуващи или нови), от които според книжовната норма не се образуват
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женскородови имена – за назоваване на лицата жени се използват маскулинизирани форми. Това са неофеминативи като нотариуска, следователка,
прокурорка, съдийка, магистратка, ефрейторка, подполковничка, офицерка, лейтенантка, сержантка, гвардейка, кадетка, курсантка, новобранка, парламентаристка, политичка, министърка, президентка, премиерка, депутатка, консулка, омбудсманка, олигархка и редица подобни. Независимо дали те се определят като стилистично маркирани (разговорни), или не, тези имена вече са част от лексикалната система на езика ни.
Към тази система принадлежат и неофеминативите със значение лице,
назовано според професията, занятието, заниманието, като мениджърка,
хотелиерка, одиторка, сомелиерка, еколожка, маркетоложка, макроикономистка, микроикономистка, теоложка, стилистка, бижутерка,
визажистка, компютърджийка, софтуеристка, информатичка, стрелкиня, гребкиня, хърделистка, скачачка, акупунктуристка, апитерапевтка, кинезитерапевтка, телохранителка, бодигардка, охранителка и
мн. др. С навлизането на нови професии групата на мъжкородовите имена,
назоваващи лицата според съответната професия, ще расте, а заедно с това
ще се увеличава и броят на женскородовите им корелати независимо от
тенденцията към маскулинизация.
Друга характерна особеност на неофеминативите е, че част от тях са производни от мъжкородови имена (с различна от посочената по-горе семантика), от които в езика ни (в предходния период 1944–1989 г.) не са образувани женскородови съществителни. (Наличието през посочения период
на единични срещания на подобни феминални лексеми, но нефиксирани в
речниците, дава основание и такива имена, макар и с известна уговорка, да
бъдат причислени към неофеминативите.) Това са имена като чудотворка,
аскетка, апостолка, апологетка, доайенка, абонатка, кадърка, перфекционистка, непукистка, всезнайка, самозванка и мн. др.2 Наличието на
срещания, които не са единични, в електронния архив на Секцията за българска лексикология и лексикография на ИБЕ към БАН, а също и в други
източници на лексеми като посочените, както и съществуването им в предходни периоди от развитието на езика, сходството им с утвърдени, отдавна
съществуващи лексеми, използването им с номинативна, а не с експресивна цел3 – всичко това дава основание да се зададе въпросът дали те не биха
станали част от лексикалната система на езика ни въпреки тяхната необичайност днес, дължаща се според менe единствено на тяхната новост.
Посочените примери са доказателство, че заложеното в природата на
езика ни полово-родово противопоставяне преодолява книжовната норма
и традиция.
2. Иновации при словообразуването на неофеминативи
2.1. Иновации при произвеждащата основа
Твърде голяма част сред неофеминативите заемат оказионализмите,
които притежават общи словообразувателни особености.
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До 1989 г. в книжовния език производните феминални лексеми, както
посочват граматики и изследвания, се образуват само от мъжкородов корелат за лице мъж. През последните повече от 25 години се появиха и други
произвеждащи основи. (Тук ще бъдат посочени само случаите, при които
се срещат не единични, а повече примери.)
Като произвеждащи основи може да послужат мъжкородови съществителни, които по семантични причини се отнасят само за лица мъже, напр.
юноша, донжуан и др., от които са образувани лексемите юношка, донжуанка и др.
Произвеждаща основа може да бъде съществително от м.р., но за нелице: сексапил – сексапилка, лайф – лайфка, гел – гелка, перхидрол – перхидролка и др.
Съществителни в ср.р., независимо дали назовават лица от мъжки пол,
също се превръщат в произвеждаща основа за неофеминативи: джуджекиня, джуджеса, кюфтеса, контеса (образувано от конте, а не от конт
(Тодорова/Todorova 2018).
2.2. Иновации при наставките
По отношение на наставките, с които се образуват феминативи, също
се наблюдават известни промени.
Примерите с чуждата (руска) по произход наставката -ш(а) – президентша, вицепрезидентша, премиерша, вицепремиерша, дипломатша,
сенаторша, депутатша, канцлерша, митничарша, амбасадорша, милионерша, селекционерша – са показателни за активизирането ѝ като словообразувателно средство в езика ни. По този начин е представена тя в
академичната лексикология (Крумова-Цветкова и др./Krumova-Tsvetkova
et al. 2013: 453).
Лексемите стрелкиня, бойкиня, леткиня, ловкиня, олигархкиня, мъдрекиня, творкиня, телкиня, педерасткиня, джуджекиня, елфкиня, от
една страна, а от друга, елфиня и врагиня представят вариантната наставка -кин(я) като по-„продуктивна“ от основната наставка -ин(я). Важно е
да се отбележи, че част от тези феминативи са производни от мъжкородови имена, образувани с наставката -ец (като гребец, летец, ловец, мъдрец,
стрелец), за които е посочвано, че нямат женскородов корелат (Граматика/Gramatika 1983: 56). Както се вижда, не всички имена от тази група са
оказионални – изключение правят названията на спортистки.
Нов елемент при феминалното словотворчество е използването на наставката -ес(а), посочена в академичната лексикология (Крумова-Цветкова
и др./Krumova-Tsvetkova et al. 2013: 453): мутреса, вождеса, боецеса, пилотеса, типеса, таласъмеса, джуджеса, бабеса, професореса, доктореса, сладуреса, лордеса (със значение ‘жена на лорд’), булевардеса, парцалеса, шутеса, контеса (със значение ‘жена конте’), кюфтеса4. Това са
съществителни, образувани с „редкия романски суфикс -еса“ на българска
почва, за разлика от няколкото други сходни, „оформени извън нашия
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език женскородови съществителни имена към мъжкородови от типа на
принцеса към принц, контеса към конт, стюардеса към стюард“ (Парашкевов/Parashkevov 2016: 113), поетеса, дукеса, хостеса, които представляват адаптирани заемки. Прави впечатление, че при някои от имената
(мутреса, джуджеса, булевардеса5, парцалеса, контеса, кюфтеса) наставката не е прибавена към мъжкородово име, завършващо на съгласна и
назоваващо лице мъж.
Дял в неофеминативното словообразуване имат и наставките -иц(а) и
-ичк(а), които, както при феминативите изобщо, в едни случаи създават
синонимни лексеми, а в други – имената се образуват само с едната от двете наставки. Минимална част от лексемите, образувани с тези наставки, са
неологизми, напр. военнопленница, военнопленничка, надзорница, надзорничка, работохоличка, булимичка, бюджетничка. По-голямата част
от производните, образувани с двете наставки, са оказионализми, напр. иц(а): анонимница, плиткоумница, безпаричница, безхаберница, елфица, терминатрица, отвратителница, меркантилница, прекрасница,
чудесница, разкошница, ненагледница, недостъпница, случайница, безвкусница, претенциозница, педиатрица, професорица, шофьорица, актьорица, секретарица, депутатица, прокурорица6; -ичк(а): анонимничка, плиткоумничка, безхаберничка, меркантилничка, прекрасничка,
случайничка, претенциозничка, ненаситничка.
Лексемите запалянка, любопитка, всезнайка, бебка са образувани с
наставката -а, която е и окончание, от произвеждащи имена от м.р. с наставката -ко, за разлика от описаните случаи, когато тя се прибавя пак към
производни мъжкородови имена, но образувани с наставките -ан или -льо
(Граматика/Gramatika 1983: 56). Тъй като тази наставка се среща не само
при неофеминативи, напр. при лексемите бърборка, дърдорка и др., отразени в РБЕ, образувани съответно от бърборко, дърдорко, към посочените
мъжкородови наставки трябва да се добави и наставката -ко.
3. Производност и експресивност
Има връзка между експресивността на неофеминативите и тяхната производност, тъй като е възможно произвеждащата основа и/или формантът
да създава стилистична маркираност на дериватите. Налице са и слу-чаи,
когато експресивността на имената от разглежданата група е обусловена
от различен от наложилия се в езиковата традиция начин на назоваване на
лицата жени.
Тъй като феминативите „притежават същите стилистични особености,
каквито и съответните имена за мъже, от които са получени“ (Граматика/Gramatika 1983: 55), ако произвеждащото име е стилистично маркирано, тази характеристика се запазва и при производното име. Така е при лексемите аверка, свежарка, небрежарка, костюмарка, пуберка, неформалка, рокаджийка, чалгаджийка, бензинджийка, халтураджийка, хайлайфаджийка, запалянка, всезнайка, прекрасничка, случайка и под. Същото
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се отнася и за женскородовите корелати на мъжкородови имена, чиято основа е абревиатурна – тотаджийка, бесепарка, бесепистка, капепейка,
нисаджийка, випка, тъй като отабревиатурните имена имат разговорна
или простонародна окраска (Крумова, Чоролеева/Krumova, Choroleeva 1982).
Неофеминатив, чиято произвеждаща основа е различна от традиционната, т.е. от съществително в м.р., назоваващо лице мъж, също не е стилистично неутрален – сексапилка, лайфка, хайлафка, джуджекиня, бабеса, мутреса, електоратка и др.
Ако семантиката на дадено съществително не допуска корелативна
лексема за лице жена, образуването на такова женскородово име също поражда стилистичен ефект – донжунка, юношка, момъчка.
В някои случаи самата наставката при неофеминалните деривати създава експресия. При имена като анонимница, безхаберничка, случайница,
плиткоумничка, меркантилничка, претенциозница и т.н. експресивността, както беше посочено по-горе, идва от произвеждащото мъжкородово име (анонимник, безхаберник, случайник, плиткоумник, меркантилник, претенциозник и т.н.), а не от наставката, което се потвърждава и от
неофеминативи като случайка, плиткоумка, меркантилка, претенциозка и под., образувани с друга наставка, но притежаващи същата експресия.
При имената от типа педиатрица, депутатица, прокурорица, шофьорица, секретарица, професорица, професореса, простакеса и др., които „се
явяват тъждествени по значение, но не и по стилистична отсянка на вече
съществуващите в неформалната, понякога и в книжовната реч лексеми“
(Тодорова/Todorova 2018: 97) и които са образувани с най-продуктивната
женскородова наставка -к(а) (педиатърка, депутатка, прокурорка, професорка, простачка), експресивността се създава именно от наставката.
Наличието на неекспресивно (по същността си – тълкувателно) словосъчетание (съпруга на Х., т.е. на лицето, назовано с произвеждащото име)
превръща (според някои изследователи) лексемите, образувани с наставката -ш(а) – дипломатша, премиерша, митничарша и под., в разговорни.
Лексеми като идолка, цензорка, тиранка, вождеса, врагиня, всезнайка, творкиня, мъдрекиня и под. се схващат като експресивно маркирани
поради това, че в езиковата традиция (от непосредствения предходен период) корелативната мъжкородова лексема се използва маскулинизирано,
като назовава без оглед на пола съответното лице, поради което женскородовите лексеми изглеждат необичайни и противоречащи на езиковата традиция.
4. Заключение
Неимоверно големият брой на неофеминативи в българския език7 е
доказателство за необходимостта (при т.нар. конкретно назоваване) от
феминални лексеми независимо дали появата им е продиктувана само от
номинативни, или и от стилистични причини. Посочените нови словообразувателни явления отразяват начините за създаване на нови феминални
названия – чрез изменение на съществуващи словообразувателни модели и
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чрез преодоляване на езиковата традиция и на езиковите навици, без да се
нарушава българското езиково мислене и българската систематизация на
света, в която родовата парадигма е своеобразен идеален еталон (Стоичкова/Stoichkova 2003).
БЕЛЕЖКИ / NOTES
1

За причините за явлението вж. Сумрова/Sumrova 2016.
Данните от електронния архив на Секцията за българска лексикология и
лексикография на ИБЕ при БАН посочват стари, преди 1944 г. (някои от които даже от последната четвърт на 19. век) срещания (от пресата) на лексемите абонатка, апостолка, чудотворка, самозванка, а на лексемите непукистка и аскетка – в
художествени творби – първата в „Очерк за себе си“ (1977 г.) на Л. Дилов: „… изобщо бях забравил за оная (…) непукистка“, а втората – у Бл. Димитрова, „Лице“
(1981 г.): „Бора Найденова отпива с предпазливи устни. Поспира, мъчейки се да
вникне в непознатия парлив вкус. – Е, как е? – пита той и наблюдава любопитно
дали е разкрил на тази върла аскетка поне една малка сладост от живота.“.
3
Такава употреба откриваме в примери като Православната църква вярва и
почита св. Дева Мария като Богородица, чудотворка и застъпница за всички.
„Църковен вестник“, 1998, бр. 16, „Орнела съвсем не е скучна аскетка. Като
свършим снимките, тя си позволява чаша алкохол и от време на време пали цигара“, каза член на екипа. в. „24 часа“, 1995, бр. 222.
4
Последните 11 лексеми са посочени у Тодорова/Todorova 2018.
5
Произвеждащата основа булевард на оказионализма булевардеса е резултат
от игра с вътрешната форма (не и със значението) на лексемата уличница: … поголеми уличници от нас с Клеми ми се струва, че нема...; … мен що така ме забравяте бе; Ти си булевардеса… (съобщението е цитирано дословно и е от форум,
а темата е за бебе, прекарало най-малко време у дома си – б.м.).
6
Последните 11 лексеми са посочени у Тодорова (Тодорова/Todorova 2018).
7
В дисертацията си „Новите феминални названия в българския език“ (Сумрова/Sumrova 2015) посочвам почти 1200 такива названия заедно с двукомпонентни
названия от типа фитнес инструкторка и БНР журналистка.
2
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РЕЗЮМЕ
Статията разглежда особеностите на новите названия за лица жени, които ги
отличават от останалите имена от тази лексикосемантична група. Измененията
засягат словообразуването и езиковата традиция и норма при назоваването.
Ключови думи: лексикология, неология, съществителни имена за лица жени
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